
 

 

اطالعات و   یمربوط به فناور  یهاحوزه  دیدانی طور که ممهم است ، همان اریبس ی امر  یمحل یها  شبکه  یساز اده یو پ یطراح

و  قیمختلف و تلف یهارسانه   یکپارچگیبه  ازیامروز جامعه، ن طیاند. در شرارا تجربه کرده  یاد یز ار یارتباطات، رشد و توسعه بس

 . شودی بستر مشترک، احساس م کی  یرو  بر …و  ریداده، صدا، تصو  بیترک

 یوتریکامپ یهاشبکه  ی سازاده یو پ یها و مؤسسات شده و طراحسازمان رساختیز  ی که در حال حاضر شبکه، عنصر اصل ینحو به

  WLANو   LAN  ی محل یهاشبکه  یسازاده یو پ یطراح  نهیدر زم  یبه ارائه مطالب م یمقاله قصد دار نیاست. در ا  افتهیرواج   زین

 . میبپرداز

 .شودیگفته م ییهابه چه شبکه  یوتریکامپ یهاکه شبکه  د یاز ورود به بحث الزم است بدان شیپ اما

 

 ی وتریکامپ یها  شبکه  ف یتعر

با هم در   ایبه اشتراک بگذارند و   گریکدیرا با   یاطالعات  توانندیاشاره دارد که م  اءیاش  ایاز افراد و  ی در لغت به گروه شبکه

 دارد.  یگر ید فیاطالعات، شبکه تعر  ی. اما در حوزه فناوررندیارتباط قرار بگ

ها گفته مربوط به آن  زات یافزار و تجه سخت افزار، نرم  ،یوتریکامپ ستمیمتشکل از چند س ی احوزه به مجموعه  نیدر ا  شبکه

 .شودیم

  زاتیو تجه وترهایکامپ نی اند. اتصال امتصل شده  گر یکدیبه   میسیب  ایو  ی کیزیف ییهاو کابل هام یکه با استفاده از س یزاتیتجه

 تر گردد. تبادل اطالعات آسان   انیتا جر شودی ها، باعث مآن

به چاپ   ایو   دیکاربران به اشتراک بگذار  گر ینموده و سپس با د رهی را ذخ  ستمیس نی وارد شده به ا  یاطالعات محل  دیتوانیم شما

 .دیها دست بزنآن

 نی. همچنشوندی م ی سازادهیها براساس حجم، پشبکه  نی وجود دارند. ا ایدر دن یاانه یرا یهااز شبکه   یحاضر انواع مختلف حال  در

 کرد. یبندکه دارند طبقه  یها را با توجه به ابعاد و اهدافآن  توانیم

است. تعداد   تیحائز اهم زین هاانهیتوجه به تعداد را  نه،یزم نی شود. در ا انیب ییایمنطقه جغراف له یبه وس دیبا شبکه ک ی اندازه 

دستگاه در سراسر جهان را در   هاونیلیم ای و  خوردی اتاق به چشم م  کی باشد که در   یزاتیها و تجهشامل دستگاه  تواندی م هاانه یرا

 .ردیبر بگ

  گری. از د ردیگی دربر م زیرا ن WLAN میسی ب ی محل یهابوده و شبکه  WANگسترده  و شبکه  LAN یهاها شامل شبکه شبکه ن یا

 را نام برد.  MAN یشبکه شهر ایاشاره کرد و   SAN یسازره یذخ یبه شبکه فضا  توانی م یوتریکامپ ی هاانواع شبکه



 

 

شبکه اشاره   تیبه ظرف توانی م های ژگیو  نی شده است. از جمله ا ها انجامو مشخصات آن  های ژگیها براساس وشبکه  نیا  یبندطبقه

 کار رفته در آن را نام برد. به  ی ساختار و نوع فناور  ایکرد و 

 

  ی ها. در ادامه به شرح مختصر شبکهدیخود را انتخاب کن یا ازهین یتا شبکه مناسب برا  دیامکان را دار   نیها ا شبکه  نیشناخت ا با

 پرداخت. می خواه WLANو  LAN یمحل

 

 

 ؟  ستیچ  LAN  شبکه

از   یک یو در واقع  یمحل یوتریشبکه کامپ کی است. شبکه لن،  local area networkدر واقع مخفف عبارت  LAN عبارت

 شبکه است.  یطراح یهاانواع مدل   نیو پراستفاده تر  نی دارترپرطرف

عنوان   LANگفت  توانیم قتی . در حقدیو کارها مشاهده کن ها و کسبخانه  شتریها را در بنوع از شبکه  نی ا دیتوانیم شما

 متصل سازد. گریکدیمحدود به   ییایو مکان جغراف تیموقع ک یرا در  زاتیاست که قادر است تجه  یاشبکه



 

 

و واحد است.  یمحل  ا یمنطقه کوچک  کیشده در   واقع  یهاو دستگاه  زاتیشبکه لن، متصل ساختن تجه ک ی ی اصل  یژگیو

 اتصال دهد.   گریکدیآپارتمان و خانه و ساختمان را به  کی موجود در  یهاقادر است دستگاه  یشبکه محل  نینمونه ا  یبرا

و اجرا   ی سازاده یها و منازل قابل پها، دانشگاه ادارات و شرکت  ها،شگاه یمدارس، آزما لیکوچک از قب یهالن، در مکان  شبکه

 .هددی منظور اتصال، مورد استفاده قرار م   مختص به خود را به  زاتیها و تجهشبکه، دستگاه  نی است. ا

 

 LAN ی محل یها  شبکه  یساز  اده یو پ یطراح  ی ایمزا

  ییلن، توانا یشبکه محل  یهای ژگیو نیتراز مهم  یک ی دیبهتر است بدان یمحل ی ها شبکه  یساز ادهیو پ یطراح  ی ایمزا  یمعرف  یبرا

 است.  هیدر ثان تیمگابا ۱۰۰۰که سرعت تبادل اطالعات در شبکه لن، حداکثر  ینحو باال است. به  اریبس یارسال اطالعات با سرعت

  زیرا ن متیق کم و ارزان  یمخابرات طیو امکان استفاده از مح  تیدر فاصله بوده و قابل ت یمحدود یها داراشبکه  نی ا گر یطرف د از

 دارند. 

  ی سازادهی محدود، اجرا و پ یا اند. چراکه در فاصله ارسال اطالعات، برخوردار شده   ندیخطا در فرا ن ییپا اریها از نرخ بسشبکه ن یا

 . بهکنندی ها استفاده م از آن  یدارند. چراکه کاربران کمتر یتوجه قابل یا یمزا زین تیلن، از لحاظ امن یمحل  یها. شبکهشوندیم

 واهد آمد. ها به وجود خشبکه  نی ا ی برا یکمتر ار یبس شکالتهم م لیدل نیهم

نوع   نی . اردیپذی صورت م  یبه راحت زیاز آن ن  یبانیبوده چرا که پوشش آن محدود است و پشت نییپا  اریبس زیلن ن شبکه  یهانه یهز

ارسال اطالعات به مناطق دورتر   یبرا  ی نمونه، امکان و توان محدود یاند. برابرخوردار شده  زین  یوبیاز ع ،یمحل  یهااز شبکه 

 دارند. 

به چند نکته و مورد مهم توجه   یمحل یهانوع از شبکه  نیا  یسازاده یو پ یاز اقدام به طراح شیپ د ی با نیشبکه و مهندس طراحان

ت شبکه هم  سرع به  دیبا نیاست. همچن ازشانیمورد ن یهانکات در نظر گرفتن تعداد پورت  ن یا  نیتراز مهم  یکیداشته باشند. 

 توجه داشته باشند.

نقاط   ا یشوند و  یابیارز  زین هاچ یسوئ  لیاز قب ازیمورد ن زاتیها و تجهدستگاه  دیضرورت دارد. با  زینظر گرفتن نوع رسانه ن در

 گردد.  یها بررسآن یدسترس

 .دیاستفاده کن زین ینترنتیاتصال ا کی هم متصل شده از  به  یهادستگاه ی تمام یبرا دیتا شما بتوان شودی شبکه لن باعث م یطراح

 زیچاپگر مشترک ن  کیاز   دیتوانی م نیفراهم خواهد شد. همچن تانیبرا گر یکدی با  هال یفا یگذار صورت امکان به اشتراک ن یا  در

 . دیاوریخود درب تیریتحت کنترل و مد یراحت را به  زاتیها و تجهدستگاه  یتمام ایو  دیاستفاده کن



 

 

 

 

 ؟   ستی چ  WLAN  شبکه

 و با به  گر یکدیها به  شبکه قادر است با امکان اتصال دستگاه  نی. در واقع ا شودی گفته م میسی و ب ی به شبکه محل  WLAN شبکه

 Wireless local areaعبارت   و کوتاه شده  مخفف WLANشبکه لن به وجود آورد.   کی  م،یسی ارتباطات ب  یریکار گ

network  .است 

که قصد    یطیبا در نظر گرفتن مح  دیتوانی مخصوص به خود را دارند. شما م اتیو خصوص ف یتعار WLANو   LAN یهاشبکه

و   یو به طراح دیبه انتخاب شبکه مناسب و متناسب با کاربرد خود دست بزن دیکن ی اندازدر آن مکان، شبکه خود را راه  دی دار

 .دیآن اقدام کن یسازادهیپ

کم خواهد بود. از طرف   اریشبکه بس ن یدر ا یکابل کش اتیندارند. لذا عمل ازین یکابل  ایو  یمیبه اتصاالت س WLAN یهاشبکه

 ها فراهم خواهد شد.متصل شوند. لذا امکان تحرک آن نترنتیتلفن همراه شما به ا یهادستگاه  ستیزم نال  گرید

را از   یمیس یهاشبکه  ایو  دیاستفاده کن  یمیس یهاشبکه  یبرا  ینیگز ی منظور جا به  WLAN یهااز شبکه  دیتوانی شما م نیبنابرا

 . دیآن توسعه ده قیطر



 

 

 

  یدسترس چند نقطه  ای کی باال استفاده نموده و  یهابا فرکانس  ییو یامکان را دارند که از امواج راد نی ا  WLAN  یهاشبکه  چراکه

 کاربران بتوانند در محدوده تحت پوشش حرکت کنند.  قیطر  نیکاربران قرار دهند تا از ا  اریرا در اخت

ختم نخواهند شد و   یفا ی ها تنها به واشبکه  نی که ا ی حال. در کنندیاستفاده م   رلسیاز وا  WLANشبکه  یجا از افراد، به  یاریبس

 . رندیدربر بگ زیرا ن گرید یبا استانداردها  میسی ب یهاشبکه  گریانواع د  توانندیم

تر بوده و سرعت  ها آساناستفاده از آن  یدارند. از طرف  یشتریاستفاده ب  یفا ی وا یهاشبکه ها،ستمیس ن یا  انیحال در م ن ی با ا اما

 تر است.مناسب زیها نآن

نقطه و مکان خاص   ک یاستفاده از شبکه در  تیمحدود ی دارا ها،ستمیو س زاتیمتحرک بودن تجه تیعلت قابل ها به شبکه  نیا  در

 کند. دایپ شی ها افزاشبکه  نیا  یانعطاف و چابک زانیتا م شودیسبب م زیعامل ن  نیبود. هم دینخواه

امکان را دارد که تا شعاع تحت   نیا  نیتاپ خود کار کند. همچنمتصل شده و با لپ رلس یوا به شبکه تواندی نمونه کاربر م  یبرا

 بماند. یجا شود. اما همچنان متصل به شبکه باقپوشش شبکه جابه 

  توانیم  یطور کل  . بهردیگی انجام م ی کیزیف هی ر سطح الد زیها نآن  یساز ادهیبود و پ ییو یامواج راد ها،ستم یس نی و اساس ا هیپا

 هستند. ینترنتیا  یهاشبکه  یانداز منظور راه  روش به   نیترصرفه به  حال مقرون ن یو در ع نیتراز ساده  یک ی میسی ب یهاگفت شبکه

 .میبشناس زیرا ن WLANاست    ازین یمحل  یها شبکه ی ساز اده یو پ یادامه طراح در

  یحت ا یارتباطات و  ،یتجار یو کارها  از کسب  یاریو بس روندی به شمار م یمهم و کاربرد اریبس یها ابزار شبکه ن یا

 .شوندی هم مشاهده م یادی ز  اریبس یهادر خانه  WLAN  یهادارد. شبکه  یها وابستگمدرن به آن یایدن ی هایسرگرم

  دیامکان را دار   نیمعنا که ا  نی. به ا دیمتصل شو نترنتیدستگاه به ا نیچند یر یبا به کارگ دیتوانی م هاستمیس ن یاستفاده از ا  قیطر  از

 . دیمتصل کن نترنتیخود را به ا انه یو هم را  دیینما افتیرا در  ازتانیمورد ن یهاکه هم با تلفن همراه خود داده 

  تیخطر، ضرورت و اهم ی صورت کامالً امن و ب عات به و تبادل اطال ی روابط داخل  یمنظور برقرار  ها به شبکه  نی ا  یریکارگ به

  س،یها، پلمدارس، دانشگاه  ها،مارستانیها، مؤسسات، بدر سازمان  WLAN  میسی و ب  یمحل ی هاشبکه لیدل نیهم دارد. به  یاساس

 اند.کرده  دایپ یعیسو کاربردهای … و ییخطوط هوا

 



 

 

 

 

 WLAN ی محل یها  شبکه  یساز  اده یو پ یطراح  ی ایمزا

به ثابت بودن  یاز یو ن آورندی فراهم م   عیصورت کامالً سر  به اطالعات را به  یامکان دسترس  WLAN میسی و ب ی محل یهاشبکه

 خاص را ندارند. یدر مکان

 به  WLAN  یمحل میسی ب ی هافراوان، شبکه یبه کابل کش ازیعدم ن لیاند. به دلبرخوردار شده  یمناسب اریبس ییها از کاراشبکه ن یا

 .شوندی م  یسازاده یسرعت نصب و پ

قادرند   WLAN یهادارند. شبکه  یکمتر یک یزیف یخراب  سک یها رشبکه  نیا  ها،یکم بودن کابل کش لیبه دل گر یطرف د از

 وجود ندارد. یکابل  یهااستفاده از شبکه  قیها از طر به آن  یفراهم کنند که امکان دسترس تانیرا برا  یی هابه نقاط و مکان  یترسدس

  ی و بروزرسان تیآپد گر ید ی. از سو دییها اضافه نمارا به آن   ییهای کربندیپ ایو  دیکن یکربندیپ یراحت به  دیتوانی ها را م شبکه ن یا

 است.  یشدنانجام یسادگ ها به شبکه  نیدر ا 



 

 

حال و   ن ی. اما با ا دیآی نظر م به  ادیز  WLAN یو محل میسی ب ی هاشبکه یکربندیو پ ی اندازراه   ییابتدا  نهیاز موارد، هز  ی اریبس در

خواهند   لیرا به شما تحم  یکم اریبس یهانه یها باال بوده و لذا هز شبکه  نی کرد که طول عمر و دوام ا  دیدر طول زمان مشاهده خواه

 کرد. 

 

 ن ی. در ا دیریها را در نظر بگبرنامه  یازها ین یانجام داده و تمام ی احرفه ینحو را به   یمحل  یهاشبکه ن یا  یکربندیپ دیتوانیم شما

 .دیها دست بزنشبکه  نی ا یکار و سازمان خود، به ارتقاو  کسب یازها یو با در نظر گرفتن ن یراحت به  دیتوانی صورت م 

 

 

 WLANو   LAN  یمحل یها  شبکه  ی ساز اده یو پ یطراح 

کار توسط   نی ها است. اآن  رساخت یز ی اجرا  یبرا  ی زیربرنامه  یمعنابه   WLANو  LAN یمحل یها  شبکه  یساز اده یو پ یطراح

 . ردیگمی  انجام  …اطالعات و یفناور  رانی مد ن،ی طراحان شبکه، مهندس



 

 

شبکه و   یاجزا  یکه تمام ی. نمودار آورندی درم  شی نمودار به نما کی شبکه را به شکل  یطراح  اتی حالت معمول طراحان عمل در

 .کندی اقدام م زاتیتجه نی ا ی تمام شیها را دربرگرفته و به نمااتصاالت آن 

  یهاشبکه ی در حوزه طراح یتخصص اریاز جمله اقدامات بس WLANو  LAN  یمحل یهاشبکه یسازاده یو پ یطراح  پس

آن    یشبکه و درک و محدوده بند یابیارز  لیاز قب ییهااتیو عمل ردیپذی مرحله صورت م  نی چند یاقدام ط  نی است. ا یوتریکامپ

 .ردیگی را در بر م

  زاتیمنطقه تحت پوشش شبکه، مکان کاربران، تجه شبکه، تعداد کاربران آن، است و اندازه  زیهدف شبکه ن نییکار شامل تع ن یا

 . شودی شامل م زنی را …و  یسخت افزار 

  ی مقدار اطالعات ایو  تیکم WLANو  LAN  ی محل یهاشبکه  یسازاده یو پ یطراح   ندیمهم در فرا اریاز موضوعات بس گر ید یکی

 مهم است. اریبس زیها نداده تیاست که مبادله خواهند شد. امن

  ایو  می سی ب  ،یمیآن در نظر گرفته شوند و به الزامات اتصاالت از جمله اتصاالت س تیامن ی کل یندها یفرا دیشبکه با  یطراح در

 مهم است. زی ن زاتیو تجه وترهاینوع کامپ ،یشود. توجه به نوع کابل کش  یتوجه کاف زیهر دو ن بیترک

 .ردیهم مدنظر قرار بگ عاملستم یافزار و سنرم وترها،یمکان کامپ دیبا نیهمچن

تعداد   د یبه آن توجه داشته باش WLANو  LAN  یمحل  یهاشبکه ی سازاده یو پ یطراح ندیدر فرا   دی که با یاز موارد  گر ید یکی

 است. هاستمیس  یریها و مکان قرارگنوع آن  نیشبکه و همچن یهادستگاه


